VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
ÖSTERGÖTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2009

Medlemmar
2009 hade ÖgOF 439 medlemmar, varav 385 huvudmedlemmar och 54 familjemedlemmar.
Dessutom hade föreningen åtta prenumeranter som inte var medlemmar. Medlemsantalet ökade under
året med 6%.
Sammanträden
Årsmötet hölls i Naturcentrum, Linköping, den 1 mars. Efter de ordinarie förhandlingarna delades
Svanägget ut till Claes Svedlindh för berömvärda insatser inom bland annat ringmärkning och
naturvård i Östergötland under många år. Mötet avslutades med att naturfotografen Jan-Michael
Breider via fantastiska bilder tog oss med till Spanien. Årsmötet var ett samarrangemang med
Linköpings fågelklubb.
Styrelsen hade nio ordinarie möten under året.
Inventeringar
Årets riksinventeringsart var berguv, och för första gången på många år kallade ÖgOF till ett
uppstartsmöte som blev välbesökt. Resultatet av inventeringen, som finns sammanställt i Vingspegeln
4/09, var dock tyvärr ganska magert: drygt 20 besatta revir samt ett tiotal lokaler med enstaka
uvobservationer. Detta är en klar minskning från förra inventeringen (98-99) då 40 revir hittades;
mycket tyder alltså på en vikande trend för arten i landskapet. I samband med regionmötet gjordes
också en uppföljning av inventeringsinsatsen.
Kungsörnsinventeringen som ÖgOF driver på uppdrag av och med stöd från länsstyrelsen fortsatte
under 2009. Insatserna var något mindre än föregående år, och precis som landet i övrigt hade
Östergötland ett svagt kungsörnsår.
Som en del av svensk häckfågeltaxering har ÖgOF (på uppdrag av länsstyrelsen) deltagit i arbetet med
16 fasta standardrutter i landskapet.
Vingspegeln
Vingspegeln kom under året ut med fyra nummer, som sammanlagt omfattade 128 sidor. Redaktionen
hade viss omsättning. Leif Jern var direktlänk mellan styrelsen och redaktionen, och Elke Myrhede
fungerade som manusmottagare. Tidningsskapandet stod Adam Bergner och Pia Myrhede för.
Övriga händelser & aktiviteter
Föreningens miljömärkta artrally gick av stapeln den 17 januari. Evenemanget var som vanligt
populärt, och avslutades i god stil med mat och artgenomgång på Hemslöjden i Linköping.
ÖgOF nystartade ringmärknings- och sträckräkningsverksamhet på Häradsskär under septemberoktober. Genom bidrag från regionförbundet Östsam kunde ekonomin för detta omfattande projekt

lösas. En nybildad Häradsskärskommitté – Claes Svedlindh, Claes Lundkvist och Kjell Carlsson –
stod för organiseringen av arbetet. Sammanlagt deltog drygt 20 personer under den månadslånga
verksamheten. Föreningen fick goda möjligheter att visa upp sig och ringmärkningen, då många besök
gjordes både från föreningar, andra organisationer och allmänhet. Vi är mycket glada för att detta
projekt återstartats – det ger viktig information om Östergötlands fågelliv, ökar landskapets
ringmärkningsaktivitet avsevärt och stimulerar amatörornitologin. Höstens resultat kommer att
presenteras i Vingspegeln 1/10. Verksamheten planeras pågå 2009-2013.
Årets regionmöte hölls i Norrköping 12 november, och där diskuterades bland annat verksamheten på
Häradsskär, Vingspegeln och berguvsinventeringen.
Aktiviteten på föreningens hemsida (www.ogof.se) ökade under 2009. Många uppdaterade sig
kontinuerligt i årskrysstävlingen, diskussionerna på forumet sköt fart och bildgalleriet växte markant.
Dessutom kunde man via hemsidan följa verksamheten på Häradsskär genom länkning till
dagboksblad på Svalan. Niklas Strömberg stod för vissa förbättringar av sidans byggnad, medan Johan
Elfström var webmaster. Styrelsen – framförallt Lars Johansson – samlade under året ihop önskemål
om ändringar av sidan från användarna, och stod för det publicerade materialet.
ÖgOF förekom i media osedvanligt mycket under 2009. Häradsskärsprojektet presenterades i Sveriges
Radio Östergötland, och både Norrköpings Tidningar och Östnytt besökte ön för att visa
verksamheten. Föreningen lyfte naturvårdsfrågorna: i en debattartikel i Corren i juni argumenterade
vi mot skogspolitiken som utarmar den biologiska mångfalden, och i en intervju i Sveriges Radio
Östergötland i september protesterade vi mot ett skogsbolags planer på att avverka en av Kolmårdens
största tjäderspelplatser. (Avverkningsplanerna ändrades senare!)
Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Se bifogad resultat- och balansräkning för detaljer.
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